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YÜZ SEKSEN ÜÇÜNCÜ İNİKAT 

29 Kânunusani 1338 Pazartesi 

BİRİNCİ CELSE 

Saat Dakika 

10 45 (Evvel) 

REİS : Reisisâni Ali Fuat Paşa Hazretleri 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Süleyman Sim Bey (Yozgat) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. Malumu âli
niz celse hafidir, aleni olarak açmadım. 

Şimdi zaptı sabık hulâsası okunacaktır. 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

YÜZ SEKSEN İKİNCİ İNİKAT 

28 Kanunusani 1339 Pazar 

İKİNCİ CELSE 

Reisrsani Ali Fuat Paşa Hazretlerinin tahtı ri
yasetlerinde bil inikat zabtı sabık hulâsası kıraat ve 
aynen kabul olundu. İcra Vekilleri Reisi Beyefendi 
tarafından Lozan konferansındalki müzakeratın en son 
aldığı sekili izah ve bu babda cereyan eden muhabe
ratı siyasi suretleri kıraat ve Heyeti Vekile tarafından 
heyeti murahhasamıza yazılacak cevap müsveddesi 
okunarak keyfiyet Heyeti Umumiyenin nazarı müna
kaşasına arzedildi. Bu babda cereyan eden müzake
ratın kifayetine karar verildikten sonra takrirler 
'kıraat ve bunlardan Ankara itilâfnamesine ait Ga
ziantep Mebusu Yasin Beyin takriri Hariciye Vekâ
letine havale edildi, Yozgat Mebusu Süleyman Sırrı 
Beyin takriri okunarak kabul edilmedi. Müteakiben 
Mersin Mebusu Saiâhattin Beyin teklifi ve Heyeti 
Vekile Reisi Rauf Beyin muvafaki üzerine bugün bir 
karar ittihaz edilmemek ve pazartesi günü saat onda 
içtima edilmek üzere celse tatil edildi. 

Reisisarti Kâtip 
Ali Fuat 

Kâtip 
Süleyman Sırrı 

Haikkı 

REİS — Dünki celse hakkındaki zabtı sabi'k hulâ
sası için söz istiyen var mı? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Paşam 
bendenizin takririm okundu, reddedildi. Fakat za
bıtta zikredilmemiş. 

EMİN BEY (Bursa) — Dün gece müzakere edi
len Hacı Şükrü Bey, Denizli Mebusu Yusuf Bey ve 
diğer arkadaşlar, yani Lazistan Mebusu Necati Bey 
arkadaşımızın takriri üzerine Heyeti Vekileriin tanzim 
etmiş olduğu şey kabul edilmişti. Bilâhare Saiâhattin 
Beyefendinin vukubulan b'eyanatı üzerine yeniden 
müzakereye devam karargir oldu. Fakat biz evvelki 
'kararımızı ne suretle teklif edeceğiz? Onun hakkında 
bir kere heyet karar versin zabta o suretle geçsin 
Paşam. 

REİS — Dün filvaki mevzuubahis olan mesele 
usulü veçhile hitam bulmuştu. Fakat malumu âliniz o 
mesele o kadar mühim bir mesele idi ki nizamnamei 
dahiliye tevfikan bir çok arkadaşlar tekrar kâfi gel
mediği kanaatinde bulundular, bu suretle temdit edil
mişti ve binaenaleyh teklif bu yoldadır. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Binaenaleyh 
o suretle zabıt tashih buyurulsun Paşam. 

REÎS — Eğer kabul buyurursanız reyinize koya
yım. Y'ani bugünkü mesele doğrudan doğruya mev
zuubahis olan mesele hakkında müzakerenin deva
mından ibarettir. Kabul ederseniz.. 

REFİK BEY (Konya) — Zaten kabul edildi Pa
şam. 

REİS — Bir de bir, iki takrir vardır. Zikredilme-
miştir. Kabul ed ilmi yen takrirler var. O yolda da 
zabtı tashih edeceğiz. O halde zabtı sabık tashihen 
kabul edilmiştir. 

— 1266 — 
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2. — MUZAKER] 

/ . — Lozan Konferansında bulunan Hariciye Ve
kili İsmet Paşaya gönderilen anlaşma esaslarını muh
tevi cevap. 

MÜFlT EFENDİ (Kırşehir) — Heyeti umumiye-
ye müdevver talimatın bir kere daha okunmasını tek
lif ederim. 

REİS — Rauf Beyefendi, dünkü verdiğiniz tali
matın bir kere daha okunması teklif olunuyor. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti 
Reisi ve Hariciye Vekâleti Vekili) (Sivas) — Arzede-
yim: 

İşaratı alilerine göre müttefikler tarafından teklif 
olunacak proje bizce gayri kabili kabul esasatı ihti
va etmektedir. Konferansın sulh ile neticelenmiyerek 
dağılması üzerine aleyhimizde olan vaziyeti hazıraya 
ve İstanbul'da ecnebi işgaline gayri muayyen bir müd
detle tahammül edemiyeceğimizi düveli müttefikaya 
bildirmek mecburiyetindeyiz. Ancak müzakeratın ne 
gibi esbabdan nâşi bir neticeye müncer olmadığını ve 
sulh aramilinin ne gibi sevaik ile teessüs edemediğini, 
Avrupa ve Amerika efkârı umumiyesine beyanname 
ile bildirmeği faideli görmekteyiz. Filhakika matmai 
nazarları Musul petrollerine matuf olan İngiliz ser
mayedarının tatmini ihtirasatı için İngiliz milletinin 
yeni fedakârlıklara sevkolunduğunu herkesin bilmesi 
ve Fransız milletinin dahi İstanbul'da Türk kavanin 
ve ni/.amatına tamamile tebaiyet etmek üzere teşek
kül eden bir takım şirketlerin Lozan'da Fransız 
diplomasisini vasıta ittihaz ederek taahhütleri hila
fında bir takım metalibat serdeylediklerini ve Türk 
milletini soymağa matuf olan bu metalibat yüzünden 
sulhun akamete şevkine kadar cesaret gösterdikleri
ni anlaması iktiza eder. Tazminatı şahsiye bahsinde 
dahi, Yunan ordusunun hiç bir sebebi askeriyeye 
müstenit olmaksızın, yapdığı bunca tahribat ve meza
limin tazmini için devletler Yunanistan'a karşı hiç bir 
tazyik yapmadıkları halde, kendi tebaaları için Tür
kiye'den tazminat talebine kalkışmalarını vicdanı be
şeriyetin asla tasvip edemiyeceğini ileri sürmek ve 
fakat Yunan ordusunun ahalimize iras eylediği bil
cümle zararların tazmin olunacağı düveli müttefika-
ca kabul ve taahhüt olunduğu takdirde, düveli müt-
tefika tebaasının zararlarını tediyeye imkân bulaca 
ğımızı zikreylemek ve Anadolu şimendiferleri mese
lesinde imtiyazname şeraitine tamamen sadık olduğu
muzu ilân etmekden başka hiç bir şey yapamıyaca-
ğımızı bildirmek münasip olur. Velhasıl verdikleri 

EDİLEN MEVAD 

projeye mukabil tarafımızdan derhal bir proje tev
di olunması ve ancak projemiz dairesinde sulh yapa
cağımız ilan olunmalıdır. Düveli müttefikanın kar
şımızda müttehit cephe halinde abluka vesaire gibi 
tazyikat yapmalarına mani olmak için aralarındaki 
vahdet ve sala beti kırmak üzere, ezcümle Musul me
selesinin hallini her türlü cebir ve tazyikten ârâde 
bir halde bulunduracak olan ahalinin ârâyı umu-
müsirne tertketfiiğimıizi ve petrolleri işletmek hususun
da müzakerata âmâde olduğumuzu ilan etmek ve 
Amerika ile ayrıca muahede akdine tevessül etmek 
muvafık olur. Berveçhi Bâlâ esasat dairesinde de
vamı müzakerata imkân görülmediği ve vereceğimiz 
proje asla ruyu kabul görmediği halde, vazifenizin 
hitam olduğunu kaydederek Ankaraya hareketiniz 
münasip olur efendim.» 

NECİP BEY (Mardin) — Muvafık, çok muvafık. 
OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Arkadaşlar, 

hiç şüphesiz hepimiz sulha teşneyiz ve belki karşımız
daki düşmanlardan daha ziyade teşneyiz. Yeniden 
başlayacak bir harbin sinei vatana açacağı rahneleri 
pekâla takdir ederiz. Ezcümle, şimdiye kadar açıl
mış olan rahneleri tamamile kapatamadığımız bir 
zamanda yeniden harbe girmenin ne demek olduğu
nu hiç şüphesiz hepimiz biliyoruz. Bendeniz şah
sım ilibarile, ki ailem küçük bir aileden ibarettir, 
minhaysel mecmu kırk kadar ailem vardır. Bizim 
bu harpde iki şehitle bir mecruhumuz vardır. Bütün 
mamülküm de zayi olmuştur. Yunanlılar her şeyimi 
gasbetmiştir. Blinaenaieyh, bunun acısını fiilen de 
tatmış bir arkadaşınızım. Sulh konferansında derme-
yan edilen şartları kabul etmekle gerek istikbalimizi, 
gerek evlât ve ahfadımızın istikbalini hiç şüphesiz 
tehlikeye ika etmiş olacağız. 

Size bir meselei hususiyeyi arzedeceğim. Mudan-
ye konferansı inikad ettiği zamandan inkıtaa kadar 
Mudanyada idim. İsmet Paşanın lütfen vuku bulan 
daveti üzerine samiin sıfatile bendeniz de gitmiştim. 
Ordularımız, biliyorsunuz ki, on beş gün zarfında 
gayet büyük ve seri bir hareket yapmıştı. Yani o ha
reket askerlikle - tabirimi mazur görünüz - gayri 
kabili taliftir. Böyle olduğu halde ordu o kadar iş
tiyakla, o kadar kahramanlıkla ileri atılmıştı ki, yiye
ceği. içeceği düşünmüyordu. Mütemadiyen önündeki 
düşmanı takip ediyor, onu biran evvel ezmek istiyor
du ve nitekim bun da muvaffak olunmuştu. Sırf 
bu geri teşkilâtının yapılmaması yüzünden mütareke
nin yapılması zaruri idi. Bunu tafsil etmiyeceğim. 
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Dün Sırrı Beye isbat edeceğim demiştim. Yalnız şu 
kadar söylemekle iktifa ediyorum. Arzu ederlerse 
Sırrı Beye daha bazı vesaik de ibraz edeceğim. Hü
lâsa; mütareke akdedilmezden evvel, yani ordumuz; 
henüz geri teşkilâtını ikmal etmediği bir zamanda, 
gayet yorgun bulunduğu bir zamanda Jeneral Ha-
ringtona, İsmet Paşa Büyük Millet Meclisinin kendisi
ne vermiş olduğu müddetin kırk sekiz saatten ibaret 
olduğunu ve bu müddetin inkizası hasebile artık. 
ordulara hareket emri vermek mecburiyetinde kaldı
ğını ve müzakeratın arzu ettiği takdirde bu emri 
verdikten sonra devam edebileceğini söyledikten, 
sonra Jeneral Haringtonun vaziyeti tebeddül etmiş
tir. Çünkü; bir nota, bir nota daha vermek suretıle 
işi uzattıklarını İsmet Paşa anlattı ve «Hayhay, ben 
anlıyorum Jeneral, siz müzakereyi uzatmak istiyor
sunuz. Pek âlâ, ben de sizinle konuşabilirim. Fakat 
bana, Millet Meclisinin verdiği salahiyet bugün saat 
ikiye kadardır. Ben ordulara hareket emri vermem 
mecburiyetindeyim. Vine sizinle görüşürüm» dedi. 
U zaman apışmış ve İstanbul'a gideyim muhabere 
edeyim ve ve yarın sana gelip bir haber vereyim 
demişti. Bunun üzerine Harington İstanbul'a hare* 
ket etmek üzere iken İsmet Paşaya bendeniz bir şev 
hatırlattım. Haringtona mukabil siz de Bursa'yı teş
rif edin hem dinlemiş olursunuz, hem de bir tarafta.ı 
ziyaret etmiş olursunuz. Nihayet onların bir taraftan 
zırhlıları hareket ederken İsmet Paşanın otomobili 
hareket etmek üzere arkadaşlar, Mudanya iskelesine 
gelmezden evvel süratle bir irtibat zabiti geldi, selâm 
verdi ve Harington cenaplarının hürmeti mahsusları 
vardır. Trakya'dakı mezalim hakkında verdiğiniz 
notayı şimdi telsiz telgrafla neşrettiler. Ve İstan
bul'dan da ayrıca tekit ettiler. Yarın inşallah deni
len saatte birleşmelerini tekrar temenni ediyorlar, 
dedi ve gitti. Nihayet bu adamlar geldiler ve dedi-
lerki, istediğimizin yüzde seksenini kabul etmek sure 
tile mütareke yaptılar. Şimdi bendeniz böyle düşü
nüyorum. İngilizler ötedenberi takip ettikleri siyası 
usullerde hep ayni sistemi takip ediyorlar. Eğer biz 
bugün bir harp kararı verirsek, yani bugün Heyeti 
Vekilenin metnini kabul edecek olursak sulha nail 
olabileceğimize kaniim. Onlar müzakeratı katedüpde 
büsbütün inkıtaa uğratmak istemiyeceklerdir. Şunu 
heyeti muhteremenizden rica ederim, ki bu gibi hadi-
satın süratle tekemmül ettiği zamanlarda biz de be
raber süratli olalım. Dün gece Heyeti muhtereme 
Reisi Beyefendi, icabederse sabaha kadar müzakere
ye devam edin ve intaç edin dediler ve ricada bulun
dular. İğneyi kendinize çuvaldızı başkalarına. Her ne 

ise bunu nazarı itibare almadık. Bir şekilperestlik yü
zünden müzakereyi bugüne uzattık. Her ne hal ise, 
bugün intaç edelim. Tereddüdün kararsızlığı, karar
sızlık da zafı icabettirdiğini hiç bir zaman unutma
yalım. 

Riyaseti Celileye 
Berveçhiati teklifin reye vazını teklif eylerim: 
1. — Dahili istiklâlimizi her hangi bir suretle ihlal 

veya imkânı hayatımızı selbeden düveli muhtelife 
teklifleri katiyen ve şediden merduttur. 

2. — Hudut cenuba, ki Alkdenizin İbnihani burnun
dan başlayarak Fıratta Kalatünnecme ve buradan iti
baren Fıratın sol sahilini takiben Feluce'ye Feluce" 
den Diyale nehrinin menbaına vasıl olan hattır istih
sali için hükümetin azami mesai sarfedeceği emniye-
siyle hükümete müzaheret edilmesini teklif eylerim. 

Kozan 
Mustafa 

29 Kânunusâni 1339 

Riyaseti Celileye 
Her ihtimale karşı emanatı mübarekenin, kıymet

tar asarı atikanın, fabrikalardaki bir kısım tezgâh
ların, dokumacılığa, dökmeciliğe, demirciliğe müte
allik makine ve yedek aksamının süreri katiyede 
Anadoluya naklini teklif eylerim. 

Erzurum 
Salih 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Kozan) — Efen
dim, ben takririmde üç esası ittihaz etmiş oluyo
rum. Bunlardan bir tanesi; dahili istiklâlimizi her 
hangi bir suretle ihlâl eden bir teklif katiyen harbi 
muciptir. Bu, kendi fikrim. İki; dahili istiklâlimizi 
ihlâl etmez de imkânı hayat bırakmazsa, meselâ bi
ze kapitülâsyon bırakmaz, fakat dahili birtakım şey
ler teklif eder. Bu da harbi muciptir. Şimdi bu iki 
şey âzami fedakârlığı ve bu hususta her ne teklif 
olunursa o harbi muciptir. Üçüncü mesele; hududu 
Cenubiye. Bendenizce ilmî olarak şudur : Bu tabii 
bir tetkike mütevakkıftır, tetkik şahsi değil, müta-
hasıslardan alınmıştır. Bendenize bir meziyet vermiş 
olmuyor. Bu Akdenizin İbnihani burnundan İsken
derun körfezinin Cenubundan başlayarak Van'da 
Kalatünnecme vâsıl olur. Kalâtunnecm. ki Cerablüs 
ile Frat'ın oriasmdadır. Başka türlü imkân yoktur. 
Frat'ın sol sahili malûmdur. Yani sol sahili takip 
ederek Bağdat'ın karşısında Felucce'den Diyale neh
rinin mansabına, yani Selmanpake. Bağdat Türk'tür, 
efendiler. Üç sene orada bulundum bu hususta iyice 
Tefkikatım vardır. Hududu Cenubiye bundan ibaret-
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tir. Hükümet bu hududu Cenubiyenin istihsali için 
âzami fedakârlık göstermelidir. Bu esnada birinci 
mi olur, ikinci mi olur? Ben bunu açık bıraktım. Fa 
kat iki mesele harbi muciptir. Fakat üçüncü mese
lede hükümet âzami fedakârlığı yapar. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Heyeti Vekile Reisi) 
(Sivas) — Efendim, arkadaşımız Mustafa Beyefen
dinin takrirlerini ve izahatını kemâli dikkatle dünle-
dim. Üç esastan bahis buyurdular. Birisi : istiklâli 
dahilimiz ve malîmiz. Heyeti Vekileniz de aynı ka
naattedir. İstiklâli dahilî ve malînin bir zerresine 
dokundurmaya razı değildir. Buyurdukları gibi ka
pitülâsyonları kaldırdık derler, fakat bazı tekâlifi 
malî vazederken, ki bize katiyen hayat bahşetmez, 
namütenahi ezer. Onu da kabul etmiyoruz efendim. 
Üçüncü nokta, Resiiphani'den başlayan ve Meskene 
ile Cerablüs'den geçen bir noktadan ve Fırat'ın sol 
sahilini takip eden Feluçe'dir. Kendilerinin buyur
dukları noktayı bilen bir arkadaşınızım ve lüzumunu 
da takdir eden bir arkadaşınızım. Bendeniz ihtisas 
iddia ederek beyanı malûmat etmiyorum. Mustafa 
Bey kardeşime iştirak ediyorum. Fakat misakı mil
lînin tertibinde de ariz ve ârrtik düşünüldükten son
ra buyurdukları nokta zora gitmiştir. Oradan geçe
rek ve Musul'un Cenubundan geçerek Sahreyinden... 
gitmiştir. Bu sözü tekrar edeceğim. Kendimin sözü 
değildir. Her zaman siyasette man'hk aramamalıyız. 
Biz bugün vaziyeti umumiyeyi kurtarmaya çalışıyo
ruz. ki bir zerrenin tenakuzunu görüyorum, ki He
yeti Âliyeniz istiklâl meselesi yapacaktır, hassas 
görünmektedir. Biz bunu kurtarmaya çalışırken böy
le bir takriri reye vazederek bunun da şart olarak 
kabul edilmesi murahhaslarımızı, heyeti hükümeti
mizi çok müşkül bir vaziyette bırakabilir. Binaena
leyh çok rica ederim bu müzakereye temenni takriri 
veya ilâve şeklinde başka hususatı karar altına alıp 
ilâve buyurmayınız. Maruzatta bulundum, Heyeti 
Âl iyenizden hemahenk ve müşterekiz. Yalnız bir va
ziyet vardır. Hükümetiniz da Meclisiniz de misakı 
millîyi cihana ilân etmiştir ve sonuna kadar müda
faa etmek yolunda bulunmuştur. Son kademesinde 
metalibatı artırmak çok elim tesir yapar. Çok zayıf 
bulunduğumuz zamandan en kuvvetli, en kahir bu
lunduğumuz zamana kadar "iddialarımızın yekdiğc-
rm'den farkı olmamalıdır. Bunu kabul etmek dava
mızı zayıflatabilir. Böyle bir zamanda bu gtbi tak
rirlerle karar alarak çok rica ederim, vaziyeti işgal 
etmeyiniz. 

BASRİ BEY (Karesi) — İnkıta ihtimaline karşı 
bizden Yunanlıların götürdüğü bir çok esirlerimiz 

vardır. Bunlar açlıktan, sefaletten inliyor ve ölü
yor. Yalnız livamızdan üç yüze karip böyle sivil za
vallı insanlar vardır. Hiç olmazsa bu adamların kur
tarılması imkânı düşünülmüş müdür ve bu hususta 
ne gibi ümitleriniz vardır? Bunu anlamak istiyorum. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Heyeti Vekile Reisi 
(Sivas) — Arz edeyim efendim. Yunanistan'a sefi-
lâna bir tarzda sevkedilen kadın, çocuk ve ihtiyar
ların tahlisi için hükümet istihlâs tarihinden beri sar
fı mesai ediyor. Bunlara Hilâliahmet vasıtasiyle pa
ra göndererek yardım ettiği gibi konferansa mille
timizin murahhası olarak giden İsmet Paşa söze baş
ladığı günden itibaren aynı kuvvetle takip etliği bir 
mesele de budur. Neticesi bir anlaşma ve kâğıt üze
rinde bir şekil tensip edilmiştir. Her şeye takdimen 
derhal bu rehineler de iade edilecek ve biz de buna 
mukabil getirdikleri vapurlarla vesairelerle bizdeki-
leri iade edeceğiz. Yalnız rehineler değil, Yunanlı' 
ların mahkûm ettiği adamlar da dahil olacaktır. Ya
ni sivil ahalidir. Affı umumi ilân edilecektir. Hatta 
bizdeki esirleri mücrimleri de affı umumi ilân edi
leceği tarihe kadar tecrim edilmemiş olanlar varsa, 
tabii onlar da gidecektir. Takip ediyoruz, şimdilik 
salı güne kadar imzasını ümit ettiğimiz iş. bundan 
evvelce bir daha teahhür de edebilir. Behemehal bu
nu istihsal edelim diye. Fakat vaziyeti sizin kadar 
müteessir ve mütehassıs olan ve kendine en yüksek 
bir vazife bilen İsmet Paşa her an bununla meşgul
dür. 

YASİN BEY (Gaziayıntap) — Ankara İtilâfna-
memizde bütün davalarımıza müzaheret vadeden 
Fransız'larla hükümet hâlâ Ankara İtlilâfnamesine 
sâdık mıdır? Değil midir? Soruyorum. 

RAUF BEY (Devamla) — Fransız'larla hükü-^ 
meti -milliyemiz arasında akdedilen itilâfname mu
vakkat dostluk için yapılmıştır. Sulh akdinde katiyet 
kesbedecektir. Binaenaleyh mukavelenin şekli siyasisi 
budur. Buyurduğunuz şekilde, sulh fiilen ihlâl edil
medikçe, Ankara muahedesi bizce muteberdir. Veri
len sözü başka türlü ihlâl edemeyiz. 

HASÎP BEY (Maraş) — Son zamanlara kadar 
bir, havadis alabildiniz mi? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Hayır 
efendim. Alsa idim, derhal arzı malûmat ederdim. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Ankara İtilaf -
namesi mucibince İskenderun ile bu bizim hududu
muz arasındaki falan yere muhtariyet verilecekti? 
Acaba ihlal mahiyetinde sayılmaz mı? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Buyurdu
ğunuz mütehassis ve müteessir eden bir şey olmakla 
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beraiber, malumu âliniz, Surye de idarei mahalliye 
namı altında tekmil mıntakalara ayırmışlardır. Bun
lar, kendi noktai nazarlarına göre idarei mahalliyedir 
ve taahhüdümüzde d ir diyebilirler. Antakya ve hava
lisi için !biz de değildir, diyebiliriz. Bugün de bunun 
zamanı değildir. Daha biraz fedakârlığa tahammül 
etmek 'ica'beder. 

NAFİZ BEY (Canik) — Biraz okuduğumuz ga
zetelere resmen Heyeti Murahhasamız arasında bir 
ihtilafı efkâr olup olmadığı. Sonra Paris mümessili 
Ferit Beyin Paris mümessili iğinden çekilmesi hak-
kın'da lütfen bizi tenvir buyura'bilir misiniz? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — îzah ede
yim efendim. Hariciye Vekâleti İcra Vekilleri Heyeti 
Riyaseti bu muhaberatı idare ediyor. Hükümetiniz 
ve Meclisiniz var. Binaenaleyh konferanstaki arka
daşlarınızla müzakeratı takip eder. Buyurduğunuz şe
kilde heyeti murahhasamız arasında bir ihtilâfı ef
kâr olup olmadığı hakkında bir şey yoktur. Matbua
tın yazdığını takip edemiyorum. Hangi meseleden 
bahsettiğinizi de. Onun için izah edemiyeceğim. Mu
rahhaslarımız arasında ihtilafı efkâr olduğuna malu
mata sahip değiliz. 

NEŞET BEY (Kângırı) — Paris mümessili ara
sında mesele nedir? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Paris mü
messili hakkında gazetelerde manzurunuz olmuştur. 
Bazı, bazı kılû kaller vardır. Hükümet nazarı itiba
ra almıştır, hükümet lüzum göstereceği şekli ifa ede
cektir. Sefirin töbdili, vesair tarzda bir muamele yok
tur. 'Malumu âliniz bir sefir azkdilemez ve çok müş-
kil bir şeydir. Binaenaleyh azletmek devlerin siyaseti 
âtiyesi itibariyle en büyük tehlike olur. Hükümetiniz 
bu nikatı nazarı göz önünde bulundurarak, vaziye
timizi tetkik ederek, her halde, şerefimizle ve sefiri
mizin şerefiyle kabili telif bir şekil bulacak ve mese
leyi halledecektir. 

SIRRI BEY (İzmit) — Gazetelerde bazı tevile 
dair bir şayia vardır. Bunları tetkik ediyor musunuz? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Son gün
lerde işittim. Vallah o kadar yanlış işler yazılıyor ki 
tekzibe vakit bulamıyoruz. Efendim; Salih Efendi 
aric adaşım izm bir takriri var. Her ihtimale karşı asa
rı atikanm, emanatı mübarekenin ve fabrikalardaki 
bir kısım tezgâhların dokumacılığa, demirciliğe, dök
meciliğe müteallik alâtı edevatın aksamını sureti ka-
tiyede Anadoluya nakledelim, buyurdular. Salih Efen
di arkadaşımızın teklifi münasebetiyle heyeti âliye-
nize arzederim, ki emanat ve hazinenin en mühim 

kısmı, en emin bir vaziyete getirilmiştir. Tezgâhlar; 
demirciler vesaire, vesaire bunları da Müdafaai Mil
liye Vekâleti hafiyyen getirtmek için tertibat almış
tır. Mümkün olan yapılacaktır. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Halifeyi 
unutmayınız. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Bendeniz 
Hüseyin Avrti Beye asarı atikadan bahsettim. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Çok ciddi 
bir eserdir. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Müzede bulunan 
asarı atika da geliyor mu? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Onlar çok 
cesim şeylerdir. Onlar da her halde hafiyyen gele
mez. gürültü ile gelir. 

FEVZİ EFENDİ (Batum) — Sakarya muhare
besi olurken Yusuf Kemal Bey Moskova muahedesi 
getirmişii Meclisi Âliye ve mebuslar tarafından vaki 
olan suallere cevap olarak menafii umumiye uğrun
da memleketin bir cüzü kaliii - ki Batum'u murat et
tiler - feda edilebilir demişlerdi. Şimdi de nazarı dik
kati âlilerini celbederim, bilahare bu söz tekrar edil
medin. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Efendim, 
bendeniz Lozan konferansından bahsediyorum. Zan
nederim müzakeremiz Lozan konferansına aittir. 

Riyaseti Celi leye 
Umuma müteallik olan, yani beynelmüttefikin 

umumi bir mahiyette olan adlî ve malî mesai İde iti
laf için çare taharri edilerek inkıtaın yalnız Musul 
meselesine hasrı imkânı yok mudur? Hariciye Vekâ
letinden sual eylerim. 

Muş 
Abdülgani 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Efendim, 
izahat lütuf buyurunuz. 

ABDÜLGANİ BEY (Muş) — İzaha lüzum yok
tur. İııkitaı yalnız Musul meselesine hasretmek için, 
adlî ve malî mesailde bir itilaf bulunarak inkita yal
nız Musul meselesine hasredilsin. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Rica ede
rim, Musul'u bırakalım mı? Yoksa Musul için harp 
edelim mi? 

ABDÜLGANİ BEY (Muş) — Hayır efendim : 
Beyanatınızda dediniz ki, inkıta Musul meselesinden 
dolayıdır. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Efendiler; 
karşımızda müttefikler vardır. Öyle teemmül ederek 
bana sual sorunuz. Efendiler, Heyeti Âliyenize beya-
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natım meyanında her türlü ihtimalat ve ahvali mu- I 
haveret vesaireyi; hepsini arzettim. Şu ihtimal var 
mıdır? Şu ihtimal yok mudur? Ya vardır, ya yoktur. 
Vaziyeti umumiye hakkında karar vereceksiniz. Bun- I 
ların heps'ini murahhaslarımız düşünmüştür ve bunla
rı size arzettim. Acaba böyle yapmak mümkün mü
dür diye bir arkadaşımız bir mütalaa dermeyan eder, 
diğer birisi başka bir mütalaa dermeyan ederse bü
yük bir müzakere açarız ve bu da aylarca devam eder 
ve bu da bir konferans olur. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Efendim, ben ar
kadaşımın sözlerinden s zin anladığınız gibi anlama
dım. Suallerinde dediler ki: inkıta yalnız Musul me
selesinden dolayı mı olacak? Yoksa adlî \e malî ine- | 
sailden dolayısiyle fedakârlık mı yapılacak? Diye ' 
sordular. Ben öyle anladım. ! 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Eğer zatı i 
âlileri maruzatımı ıstıma buyurdularsa, telgrafları 
okumakla, bu metni okumakla zannederim, sarahati J 
kâfiye ile izahat verdim. 

MÜFİT>EFENDÎ (Kırşehir) — Daha sarih is
tiyorlar. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Ben daha 
sarih izah edemiyorum. Bu hususta aczimi itirafa 
mecburum. Her türlü izah ettim. Başka ne söyleye
yim. Bildiğim ve düşünebildiğim şeyi nasıl izah ede
yim. 

MEHMET BEY (Trabzon) •— Bcvanatınız ara
sında dedin!/ ki: Musul meselesi için inkıta olacak
tır. Benim de hatırımda öyle kalmıştır. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Ben inle I 
bir şey söylemedim. 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — Fakat en 
ziyade Musul meselesinden dolayı inkıta vuku bula
cağını beyan buyurmuştunuz. Dünkü beyanatınızda 
vardır. Benim dinlediğim beyanatınızda bu husus var
dır. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Hafız Meh
met Bey dün Sırrı Beyin bendenizi ikaz buyurduk-

-•>• 

lan gibi bir noktayı' yakaladılar. Nasıldı efendim? 
Bir ayet : (Lâtakarbiissalate) Mehmet Bey arkadaşı
mız da Musul'u yakaladılar. Mukaddemesinden mün-
tehasına kadar rneselenin ruhu, İngiltere Musul'u kur
tarmak için tekmil vaziyette musir davranıyorlar. 
Yoksa Musul'suz edildiği takdirde... İş Musul'un üze
rinde dönüyor. Tasvir umumidir. Fakat Musul'u bı
rakırsak şunu kurtarırız, bunu kurtarırız. Bunu iyi 
teemmül buyurmanız lâzımdır. Hafız Mehmet Bey 
hatırınızda kalan söz İsmet Paşadan gelen telgrafı 
okurken kalmıştır. 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — Hah. Her 
halde öyle bir şey vardır. 

SIRRI BEY (İzmit) —- Yani dün ikaz edildiğini
zi ihkakı hak eylediğinizden dolayı teşekkür ederim. 
Dun il/em edildiğinizi itiraf buyurdunuz. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Hayır asla. 
SİRRİ BEY (İzmit) — Yakaladı buyurdunuz. 
IH İŞEYİN RAUF BEY (Devamla) — Hayır ya

kaladı demedim. Zatı âlileri tevehhüm buyurdunuz. 

REİS — İki takrir vardır. Birisi Erzurum Mebu
su Sak1; Efendinin emanatı mübareken'in vesairenin 
Anadoluya nakli hakkındadır. Bu babda lâzım ge
len tedablr ittihaz edilsin diyor. Binaenaleyh bunu 
r..vi âlini/e koymaya lüzum yoktur. Sonra Mustafa 
Be\in takriri vardır. İki maddesi tamamiyle Heyeti 
\ \Lleı ı in noktai nazariyle teliften ibarettir. (Geri alı
yor seslen) 

Hükümetin heveti murahhasanıza göndereceği ta
limatı bir daha okuttum. Bir daha he\eti âliyeniz din
lediniz. Bir daha müzakeresi kâfi görüldü. Bunu ka
bul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın... (Ylüttefikan, 
ekseriyetle sesleri) Multefikan kabul edilmiştir efen
dim. 

Efendim. ceî>ei hafiyeden ceisei aleniyeye geçil
mesini kabul edenler ellerini kaldırsın... Ceisei aleni
yeye geçilmiştir. Celse alenidir. 

1271 — 
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